BŘEZEN
Původně byl březen v římském kalendáři první v roce.
Český název měsíce pochází z rašení bříz a začátku březosti
zvířat. V období kolem 21. března nastává jarní rovnodennost. Slunce při svém zdánlivém ročním pohybu protíná
světový rovník – přechází z jižní polokoule na severní.
Březen začíná vždy stejným dnem v týdnu jako listopad
a v nepřestupný rok jako únor.
Je měsícem knihy, internetu a čtenářů.
		
Zdroj: wikipedie

Velikonoční přání
Protože Velikonoce letos připadají na přelom měsíce, už
nyní, s předstihem, přejeme čtenářům Skutečských
novin v radosti a harmonii prožité velikonoční
svátky a bohatou pomlázku.

Jarní a velikonoční prázdniny
Děti se už jistě těší a rodičům připomínáme termíny prázdnin.
Jarní prázdniny v okrese Chrudim proběhnout v termínu 12. – 18.
března 2018. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. a pátek 30. března 2018.

Rekonstrukce střešního pláště
na Tomáškově domě
q Sbor Českobratrské církve evangelické v Krouně bude investorem výměny krytiny střechy Tomáškova domu, v němž je umístěn také památník
významného skutečského rodáka – hudebního skladatele Václava Jana Tomáška.

Hudební zážitek s rozhlasovými symfoniky

Symfonický orchestr Českého
rozhlasu je v současnosti jediným
rozhlasovým orchestrem v České
republice. Rozhlasoví symfonici, jak také bývá SOČR nazýván, si svou úrovní a spoluprací
s významnými dirigenty i sólisty
vydobyli významné postavení
v koncertním životě a dlouhodobě
patří k předním orchestrálním tělesům. SOČR úspěšně konkuruje
oběma respektovaným pražským
orchestrům – České filharmonii
a Symfonickému orchestru hlavního města Prahy FOK, a má značnou mezinárodní prestiž.

Má vlast i nejslavnější Dvořákovu
symfonie Z nového světa. Letos návštěvníky čeká druhá nejznámější
Dvořákova symfonie zvaná „anglická“ doplněná o další dvě významná díla. V případě špičkového
orchestru a renomovaného dirigenta by však nebylo na místě obávat
se ani méně známých skladeb.
Pro jubilejní 15. ročník sestavil
Symfonický orchestr Českého rozhlasu program takříkajíc na míru,

s přihlédnutím k tomu, že si letos
připomínáme 100. výročí vzniku
samostatného
Československého
státu.
Jedinečný, ryze český program
zahájí v neděli 18. března dvou-

měsíční svátky hudby s pestrou
nabídkou koncertů a představení,
k jejichž návštěvě vás co nejsrdečněji zveme.
Lenka Frídlová

Program:
Předehra z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany
Serenáda D dur Vítězslava Nováka
Symfonie č. 8 G dur (zvaná anglická) Antonína Dvořáka

Zájem hudební veřejnosti
Mimořádný zájem hudební veřejnosti vzbuzuje SOČR zejména
trvale vysokou kvalitou, bohatým
zvukem i tvůrčím elánem. Je nepochybné, že zvukově sjednocené
těleso obdobné velikosti přináší
posluchačům jedinečné zážitky.
Menší komorní orchestry nemohou takové zvukové intenzity dosáhnout.
Koncert jubilejního ročníku
Festival již uvedl světoznámou
Smetanovu symfonickou báseň

Velikonoční obřady
ve Skutči
a Předhradí

q Ve Skutči se SOČR představí ve zhruba sedmdesátičlenném obsazení s dirigentem Tomášem Braunerem.

Známé písně i umělecký přednes
Do prostor Městského muzea
Skuteč vás v rámci festivalového programu zveme ve čtvrtek
22. března od 18 hodin. Připraven
je zde koncertní program složený
z komorních skladeb B. Smetany
a uměleckého přednesu úryvků
z jeho korespondence a ze vzpomínek jeho přátel. Večer bude patřit
čtyřem dámám: Janě Holmanové,
Alžbětě Vlčkové a Adéle Štajnochrové, seskupeným v hudebním
Triu ArteMiss a Valérii Zawadské
s jejím tak podmanivým hlasem.
Smetanovo skladatelské dílo
lze stylově zařadit do novoroman-

Tomáškův dům je
památkově chráněný
objekt a je jedním
ze symbolů města
Skuteč. Představuje
hodnotnou ukázku
barokního předměstského domu s dochovanou dispozicí
a některými stavebními detaily (portály,
černá kuchyně, klenby sklepa) a zároveň je to rodný dům významného hudebního skladatele
Václava J. Tomáška, který zde má pamětní síň.
Stávající střešní krytina je v zoufalém stavu. Nevhodně zvolený tzv.
„bonnský šindel“ při minulé rekonstrukci objektu je dnes na mnoha místech nefunkční, leckde chybí, hrozí zatékání. Po dohodě s památkovým
ústavem bylo zvoleno pokrytí tradičním dřevěným šindelem s dvojitým
krytím, které tomuto objektu navrátí jak historický ráz, tak řemeslně správné provedení. Tato rekonstrukce proběhne v letošním roce.
Objekt je v současné době majetkem evangelického sboru v Krouně, který je zároveň investorem rekonstrukce, jejíž náklady jsou rozpočtovány na
738 930 Kč. Prosíme proto o finanční podporu při této finančně náročné
akci, a to buď na číslo sborového účtu 107-5716330227/0100 (při platbě, prosíme, uvádějte jako variabilní symbol 832018) nebo v hotovosti do
muzea paní Ivaně Danielkové, každou středu v čase 8 – 9 h. a 12 – 13 h.
Za podporu děkujeme.
Mgr. Lukáš Klíma - administrátor evangelického sboru v Krouně

tismu. On sám spatřoval těžiště
své tvorby v oborech operním a
symfonickém. Komorní tvorba
Bedřicha Smetany je nečetná,
ale obsahuje zásadní díla. Právě
v tomto oboru vytvořil své nejosobnější, často autobiografické
skladby.
V koncertním pořadu zazní slavné písně z opery Prodaná nevěsta:
Proč bychom se netěšili, Věrné
milování či Znám jednu dívku, ale
např. i dvě překrásná dua Z domoviny, která jsou považována za
jakousi komorní, virtuózní miniaturu Mé vlasti.

Herečka a dabérka Valérie Zawadská nám přiblíží život a pocity
geniálního skladatele prostřednictvím čtených ukázek z jeho deníku, z dopisů i vzpomínek jeho
přátel.
Není pochyb o tom, že atmosféra popsaného večera bude více
než milá. Přijďte se přesvědčit,
vystupující i pořadatelé se na vaši
návštěvu už těší.
q Herečku s podmanivým hlasem Valérii Zawadskou přivítáme v muzeu po dvou letech.

Římskokatolická církev Skuteč
Zelený čtvrtek 29. 3.
16.30 Předhradí
18.00 Skuteč (farní kostel)
Velký pátek 30. 3.
16.00 Skuteč (farní kostel)
18.00 Předhradí
20.00 Skuteč - Křížová cesta městem
Bílá sobota 31. 3.
18.00 Předhradí
20.00 Skuteč (farní kostel)
Adorace Předhradí – od 9.00 Adorace Skuteč – od 8.30
Neděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 1. 4.
8.00 Skuteč (farní kostel)
9.30 Předhradí
18.00 Skuteč (dolní kostel)
Pondělí velikonoční 2. 4.
8.00 Skuteč (horní kostel)
9.30 Předhradí
Na bohoslužby Českobratrské církve evangelické jsou věřící zváni
do Krouny.
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PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA
Přístavba MŠ Poršova
V loňském roce proběhla velká investiční akce na budově MŠ
Osady Ležáků a jak jsme již také
psali, v letošním roce se připravuje
rekonstrukce školní jídelny v jejím
sousedství.
Město se již několik měsíců
zabývá i nevyhovujícím stavem
budovy na Komenského náměstí
čp. 224, kde jsou umístěny 2 třídy MŠ Poršova. Zajištění provozu
ve dvou budovách je značně komplikované a personálně náročné.
Dalším problémem je finanční
zátěž školky při stávajících úvazcích. Větší investice do budovy
čp. 224 není proto účelná a jako
vhodnější se, po dohodě s vedením
školky, jeví přístavba ke stávajícímu objektu v ulici Poršova.
Projekční příprava bude dokončena již nyní v březnu s tím, že
budeme hledat dotační možnosti,

díky nimž bychom mohli v nejbližších letech tuto přístavbu realizovat.
Vnitrobloky bytovek
v ulici ČSA
V současnosti se dokončuje
i projektová dokumentace na revitalizaci vnitrobloků v ulici Čs.
armády. Projektant zapracoval
do dokumentace připomínky zástupců SVJ dotčených bytových
domů a pro vyřešení odvodnění
předmětné lokality je objednán
monitoring stávající kanalizační
sítě kamerou. Na základě tohoto
monitoringu navrhne projektant
konečné řešení. Žádost o dotaci
na tuto akci bychom chtěli podávat
v dubnu až v květnu, neboť podle
poslední informace má být dotační
titul na Státním fondu rozvoje bydlení vypsán tento měsíc.

Občanské průkazy
Jednání o možnosti pokračování vydávání občanských průkazů
ve Skutči pracovníky MěÚ Chrudim
dále pokračují. Jednou z věcí, která
by mohla tento záměr komplikovat, je nové nařízení EU o ochraně
osobních údajů (tzv. GDPR). Tak
jako Město Skuteč i Město Chrudim
bude muset přijmout určitá opatření
(směrnice apod.) k nakládání s daty.
Jakmile bude situace s dopadem
tohoto nařízení vyjasněná, budeme
pokračovat v hledání cesty, jak vydávání OP ve Skutči znovu obnovit.
Prozatím tedy platí, že občané,
kteří potřebují vystavit nový OP, se
musí obrátit na Městský úřad Chrudim nebo jinou obec s rozšířenou
působností s touto agendou.
Odbahnění Konopáče
Ministerstvo zemědělství mělo
již v měsíci lednu vypsat dotační ti-

tul na rekonstrukci malých vodních
nádrží do dvou hektarů. Prozatím
k tomuto nedošlo, nicméně jsme
připraveni, jakmile bude příslušný
dotační titul vypsán, podat žádost
o dotaci na revitalizaci rybníka Konopáč.
Spisová služba
V loňském roce jsme podali
žádost o dotaci na Modernizaci
a zkvalitnění informačních systémů Města Skuteč. Potěšitelné je, že
podle poslední informace z počátku února, jsme prošli hodnocením
a v nejbližší době máme obdržet
informaci o možnosti vypsání výběrového řízení na tuto akci. Realizace by proběhla ještě v letošním
roce a došlo by ke značnému zlepšení hardwarového a softwarového
zázemí městského úřadu.
Pavel Bezděk,
starosta

Rekonstrukce jídelny a převoz obědů

Na letní období je naplánována další velká investiční akce
města. Tou bude, po zateplení
objektu mateřské školy, také
zateplení sousední školní jídelny v ulici Osady Ležáků. Jak
jsme se však zmínili již v minulých vydáních Skutečských
novin, byl tento projekt rozšířen o potřebné stavební úpravy.
Díky nim se zvýší jak kapacita
strávníků, kteří v danou chvíli
budou moci být obslouženi, tak
i prostor tzv. výdejny. Posunutím
venkovní zdi (ve směru do ulice
Osady Ležáků) získá více prosto-

ru nejen jídelna s výdejnou, ale
dojde i k úpravě šatny a vybudování nového sociálního zařízení
pro strávníky.
Jak již víte, školní jídelně
v ulici Osady Ležáků od února
přibyli strávníci – žáci I. stupně
ZŠ Komenského. Kvůli naplněnosti kapacity jídelny gymnázia
se od nového školního roku přesunou do školní jídelny na sídlišti
také žáci II. stupně této ZŠ. Tomuto však bude předcházet nutné
dokončení plánované investice.
Ta si vyžádá, dle předběžných
propočtů, minimálně 3,5 měsí-

ce. Období letních prázdnin tak
ke stavebním pracím stačit rozhodně nebude. Proto zřizovatel
ve spolupráci s vedením jídelny
řeší náhradní způsob stravování. Stavební práce by na objektu
měly být zahájeny v druhé polovině května s tím, že kuchyně
zůstane v provozu a jídlo se bude
převážet a vydávat v malém sále
Kulturního klubu Skuteč. Předpokládáme, že toto provizorium by
trvalo do konce června. O prázdninových měsících, kdy nebude
možné kvůli stavbě zachovat provoz kuchyně, bude potřebné zajis-

tit i náhradní stravování pro děti
sousední mateřské školky.
Samozřejmě půjde o komplikaci a předmětné období bude
náročné především pro personál
školní jídelny. I pro žáky bude
cesta za stravováním o něco delší. Ale odměnou všem bude nové,
dostatečně prostorné a komfortní
prostředí školní jídelny.
V nejbližší době bude na tuto
akci vypsáno výběrové řízení.
O dalším průběhu budeme samozřejmě informovat.
Lenka Frídlová

Nejen STK, ale i 15 nových pracovních míst
Zřejmě jste zaznamenali proměnu prostranství naproti firmě
Forplast v Lázních. Na konci roku
2016 zde začali přípravné práce,
aby se v červnu roku následujícího
začala stavět stanice technické kontroly Vincenci.

kám pro osobní i nákladní automobily. Novou, moderní stanici uvítají
nejen majitelé vozidel. Vznikne
zde i 15 nových pracovních míst
nejen technického zaměření. Více
informací získáte na telefonu
602 881 377.

Za necelý rok se areál proměnil
k nepoznání. Vyrostlo zde několik
nových budov, které budou sloužit
k technickým i emisním prohlíd-

Provoz STK Vincenci bude zahájen v průběhu měsíce března
a my vám v dubnovém vydání SN
přineseme bližší informace. /zel/

SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCI
Sociální pracovníci jsou zaměstnanci městských úřadů či magistrátů. Ve větších městech existují
samostatná oddělení specializovaná např. na osoby ohrožené sociálním vyloučením (sociální kurátoři)
nebo rodiny s ohroženými dětmi
(oddělení sociálně právní ochrany
dětí).
Na menších městech mají
sociální
pracovníci
zaměření
obecnější. Jejich úkolem je řešit
tíživé sociální situace jednotlivců
a rodin, přičemž někdy jde
o jednorázovou podporu, jindy
o dlouhodobé provázení. Tito pracovníci tedy musí mít dobrý pře-

a být po celou dobu nablízku těm,
kteří jsou situací nejvíce ohroženi.
(čerpáno ze zdroje MPSV)
POMOC V NEPŘÍZNIVÉ
ŽIVOTNÍ SITUACI
Na sociální pracovnici obce se
může obrátit každý, kdo žije v nevyhovujícím prostředí nebo je bez
domova, má nedostatečné příjmy,
dotýká se ho dluhová problematika,
rodič řešící problémy s rozvodem,
výživným na dítě, osamělý rodič,
osoba bez zaměstnání. Také osoby
vyžadující péči druhé osoby z důvodu zdravotního postižení, pečující osoby nebo osoby s duševním

Od 1. 3. 2018 je vám denně k dispozici v budově Městského úřadu
ve Skutči v 1. patře sociální pracovnice.
Kontakt: Jitka Veverková, sociální pracovnice
Tel.: 731 557 462, e-mail:socialni@skutec.cz
Městský úřad Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč
hled o tom, co se v dané komunitě
děje, a zároveň i o tom, jaké zdroje
pomoci jsou nablízku.
Za sociálním pracovníkem mohou lidé přijít na úřad, ale také
často vyjíždí do terénu, ať už monitorovat situaci, za konkrétními rodinami anebo do různých zařízení.
Sociální pracovník by měl být tím,
kdo dokáže nalézt nejlepší způsoby
řešení s využitím místních zdrojů

onemocněním, oběti agrese, trestné
činnosti a domácího násilí, senioři,
cizinci, osoby užívající alkohol či
jiné návykové látky. Každý, kdo
chce řešit a změnit svoji nepříznivou životní situaci.
Sociální pracovnice vždy:
 respektuje vaše soukromí a právo na osobní svobodu a svobodu pohybu

Úřední hodiny pro veřejnost:
Pondělí: 	8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
Úterý: 	 8:00 - 11:00 12:00 - 15:30
Středa: 	 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Čtvrtek:
8:00 - 11:00 12:00 - 15:30
Pátek:
8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
Mimo úřední dny tedy pondělí a středu, je důležité si předem domluvit schůzku se sociální pracovnicí na telefonním čísle 731 557 462.
Sociální pracovnici můžete navštívit zcela nezávazně a anonymně.
Víte-li o někom, komu může sociální pracovnice pomoci, neváhejte sociální pracovnici kontaktovat. Nejvhodnější to je telefonicky, osobně,
případně emailem. Můžete si dohodnout osobní setkání a na základě
domluvy vás může pracovnice navštívit.
 poskytuje podporu a pomoc
diskrétně bez rozdílu pohlaví,
rodinného stavu, národnosti atd.
 nabídne možnost řešení situace
a respektuje vaše rozhodnutí
a můžete kdykoliv spolupráci
ukončit
 podporuje
samostatnost
a schopnost klientů

 přistupuje ke každému individuálně a je pro vás partnerem
 dodržuje mlčenlivost a osobní
údaje předává jen se souhlasem.
V případě potřeby kontaktujte SOCIÁLNÍ PRACOVNICI
OBCE, která vám zdarma poradí, pomůže nebo zprostředkuje
pomoc.

Obvodní oddělení PČR Skuteč
v roce 2017
V prvních měsících roku zpravidla bilancujeme období roku uplynulého.
Níže přinášíme aktuality i informace o činnosti za rok 2017 z pohledu obvodního oddělení PČR Skuteč, jehož vedoucím je npor. Bc. Petr Dvořák.
Předně je to několik měsíců nové telefonní číslo obvodního oddělení,
na němž funguje nepřetržitá služba: 735 784 158. Ke změně došlo od
1. 4. 2017 také na pozici vedoucího Územního odboru Chrudim (původně
okresního ředitelství), jímž se stal plk. Mgr. Ladislav Tomášek. Jeho zástupcem je plk. Mgr. Jiří Žouželka. Tento územní odbor zahrnuje 6 obvodních oddělení: Skuteč, Chrudim, Chrast, Hlinsko, Třemošnice a Heřmanův
Městec.
Obvodní oddělení ve Skutči disponuje 14 policisty a i nadále má ve své
působnosti 18 měst a obcí i jejich místních částí. Stejně jako v celé ČR se
i zde projevuje klesající tendence trestných činů. V roce 2017 bylo evidováno celkem 100 případů. Došlo k mírnému nárůstu přestupků – celkem
513, z toho 316 pokut na místě (za 91 200 Kč). Při řízení vozidla pod vlivem alkoholu bylo přistiženo 28 řidičů. Při řízení vozidla pod vlivem jiné
návykové látky (nejčastěji marihuana a pervitin) bylo přistiženo 20 řidičů.
Obě tyto skupiny přicházejí o řidičský průkaz, což řeší MěÚ Chrudim, případně Hlinsko nebo Vysoké Mýto.
Na protialkoholní záchytnou stanici bylo převezeno 16 lidí, z toho 15
mužů, a 1 žena. Nejvyšší naměřená hodnota u muže činila 3,75 promile
v dechu, u ženy to bylo 2,42 promile v dechu. Obvodní oddělení řešilo 10
případů domácího násilí, nedošlo však k žádnému vykázání ze společného
obydlí.
dle dodaných informací zpracovala Lenka Frídlová

Práce na jaro je naplánovaná
Hlavní pracovní náplní odboru stavební úřad, majetek a investice je
v současné době zimní údržba. Ve zbývajícím čase ale také připravuje výběrová řízení na investiční akce plánované pro rok 2018.
Komunikace a chodníky
Nová komunikace se plánuje v ulici Fimberk. Jedná se o příjezdovou
komunikaci k domům č.p. 1004, 726 a 634. Další nová komunikace by
měla být realizována v Radčicích k č.p. 91. Součástí této investiční akce
bude i výstavba nového veřejného osvětlení v předmětné lokalitě. Opravou
projde silnice k tenisovým kurtům, ulice Spojovací na Žáčkově kopci a křižovatka ulic Školní a Havlíčkova.
Výměnou staré nevzhledné dlažby za novou zámkovou projdou chodníky v ulicích Jiráskova, na Vlaštovce, Žulová a Melicharova.
Fasády obecních domů i další menší investice
Na jaře dojde k dokončení fasády na obecním domě ve Skutíčku, kde
byly práce přerušeny z důvodu klimatických podmínek. Novou fasádu dostane i obecní dům na Zbožnově a zahájena bude oprava věže kapličky,
která byla poškozena při loňské bouřce.
Plánujeme instalaci nové autobusové zastávky ve Zhoři. Už v průběhu
února jsme začali s opravou zastávky před Komerční bankou, která zažívá
permanentní útoky nenechavců, kteří musí své cigarety típat o makrolonovou výplň. Na začátek plánujeme osadit boky tvrzeným sklem podobným
tomu, které je umístěno na náměstí. Pokud se toto řešení podaří, opravíme
i zbývající části čekárny.
Voda ve zdravotním středisku
Na letní měsíce plánujeme opravu rozvodů vody na zdravotním středisku, které jsou v havarijním stavu. Akce bude organizačně hodně náročná,
protože se bude muset uskutečnit tak, aby co nejméně omezila provoz zdravotního střediska.
I přes zimní měsíce dále úspěšně pokračují práce na výstavbě nové hasičské zbrojnice. Činnost zde probíhá celý týden včetně sobot. V současné
době dodavatelská firma Staver Luže s.r.o. drží termín dokončení 9/2018.
Pavel Steiner

Sběrná místa na použitý rostlinný olej
Za účelem zlepšování služeb v rámci odpadového hospodářství je
možné od loňského února odkládat použitý rostlinný olej z domácností
do speciálních sběrných nádob. Jedná se o černé plastové popelnice, do
kterých se použitý olej vhazuje pouze v řádně uzavřených plastových
PET lahvích. Šest takovýchto popelnic opatřených kruhovým otvorem
se nachází v blízkosti hnízd na tříděný odpad v těchto lokalitách: 4 nádoby na sídlišti, z toho 2 v ul. Sládkova a 2 v ul. Družstevní, a po jedné nádobě v ul. Heydukova (naproti Večerce) a v ul. Sadová (v blízkosti sídla
Policie ČR). Jsme rádi, že jste tuto nově nabízenou službu začali využívat, a za to vám patří poděkování. Výsledkem je odevzdaných 566 l
použitého rostlinného oleje za rok 2017, který tak neskončil v popelnicích nebo v kanalizační síti. Bohužel se nezřídka stává, že v nádobách
určených pouze na rostlinný olej končí i komunální a jiné odpady, což
působí svozové společnosti komplikace při realizaci nakládky olejů.
Prosíme tedy spoluobčany, aby z důvodu zachování této prospěšné
služby využívali kontejnery pouze k účelu jim určených.
A v čem tkví užitečnost výše uvedené služby? Kromě ochrany životního prostředí je na místě připomenout, že jsou to právě rostlinné oleje
a tuky, které se po vylití do odpadů ochladí a poté ztuhnou, čímž pak bývají ve spojení s dalšími odpady častou příčinou ucpaných a zalepených
odpadních potrubí hlavně v bytových domech a následně i poškozených
technologických částí zařízení čistíren odpadních vod.
Možná že si někteří z vás vzpomenou na nedávnou zprávu z médií,
která informovala o obří hroudě z tuků a odpadků, která loni v září
ucpala kanalizaci uprostřed Londýna. Usazenina vytvořená převážně ze
zatvrdlého tuku, dětských plen a hygienických utěrek měřila 250 m a
vážila 130 t. Místní pracovníci, kteří ji museli rozbíjet sbíječkami, ji ze
stoky vynášeli devět týdnů.

Svoz velkoobjemového odpadu
Rádi bychom občany místních částí s předstihem informovali, že i letos
na jaře proběhne svoz velkoobjemového odpadu; a to v termínu od 11. 4.
do 13. 4. O přesných časech budete informování v dubnovém vydání Skutečských novin.
Ing. Roman Hřebík, místostarosta
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KRÁTCE
Národní kulturní
památka

Národní kulturní památky tvoří
nejvýznamnější součást kulturního
bohatství země. Ministerstvo kultury, které objekty k zařazení navrhuje, se v každé vlně soustředí na určitý typ památek. Letos se jednalo
o významná poutní místa, která
představují architektonické dominanty v krajině včetně dochovaného duchovního významu.
Z Pardubického kraje se nově
do seznamu národních kulturních
památek dostal vedle poutního areálu v Dolní Hedči u Králík a Kalvárie v Jaroměřicích také poutní areál
s kostelem Panny Marie Pomocné
a jezuitskou rezidencí na Chlumku
v Luži. Jedinečnou atmosféru tohoto místa mohou zažít i návštěvníci
jednoho z festivalových koncertů,
který se zde uskuteční v neděli
8. 4. 2018.

Koncerty pro MŠ a ZŠ

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč opět nabízí
koncertní pořady i té nejmladší
generaci, tentokrát ve spolupráci
s Komorní filharmonií Pardubice. Pro děti ve věku 5 – 11 let je
v termínu 27. 3. od 10 h. připraven
hudebně vzdělávací pořad Trápení
pana Bambuly aneb Nezbedná kapela. Žáci II. stupně ZŠ jsou zváni
na první díl pořadu Hudba tančí
staletími, a to 10. 4., také od 10
h. V obou případech činí vstupné
50 Kč a obě představení v Kulturním klubu Skuteč mohou navštívit
i zájemci z řad veřejnosti.
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SDH Lažany pořádal 1. ročník předsilvestrovského turnaje v badmintonu
Dne 30. prosince 2017 se ve
skutečské sportovní hale sešli hasiči z Lažan, aby se utkali v 1. ročníku předsilvestrovského turnaje
v badmintonu SDH Lažany. Turnaje se zúčastnilo 6 dvojic a bylo
nám potěšením, že naše pozvání
přijala Míša Fuchsová. Ta i přes
svůj mladý věk vybojovala mnoho vynikajících výsledků a je již
několikanásovnou mistryní České
republiky v tomto olympijském raketovém sportu, především tedy ve
čtyřhře, na kterou se specializuje.
Badminton je nejrychlejší raketový sport; i proto si všichni hráči
po vánočních svátcích prověřili
svůj postřeh, hbitost a kondici.
Hráč během jediného zápasu často
naběhá až několik kilometrů.
Míše i touto cestou chceme
poděkovat za účast na turnaji

a budeme jí držet palce v dalších
bojích. Již nyní se těšíme na další
sportovní zápolení našich členů,
ať již na ploše skutečské sportov-

Jan Filipi

Průběh akce: Přišlo za námi
38 dětí s rodiči. Seznámili jsme je
s možnostmi, které jim nabízí hokej jako takový a také s konkrétními podmínkami v našem klubu

so 24. 3.		
ne 1. 4. 		

– škola bruslení 1 x týdně zdarma,
při vstupu do přípravky výstroj od
hokejového svazu zdarma, první rok neplatí členské příspěvky
apod. Za HC Skuteč se akce zúčastnilo 10 členů oddílu a 16 hráčů
různých kategorií.
Poté následovala zábava na
ledě, kterou připravili naši trenéři
– několik stanovišť s různými hra-

mi, střelba na brankáře přípravek,
hokejový „mač“ a také ukázky
z tréninků přípravek.
Výsledek: Děti odcházely zvesela s předanými dárky a rodiče
s dobrým pocitem. Věříme, že se
budeme dále vídat na naší škole
bruslení.
Martin Zoulík

V Luži vydají známky

Hamzova odborná léčebna
v Luži – Košumberku si letos
v rámci „Hamzova roku 2018“
připomíná 150. výročí od narození
svého zakladatele prof. Dr. Františka Hamzy. V den jeho narození, tj. 7. 3. vydá léčebna společně
s městem Luže příležitostnou sérii
osmi známek ve známkovém sešitku. Vedle něj bude možné koupit
i pamětní list či speciální obálky.
V konferenčním sále v areálu léčebny bude zřízena příležitostná
poštovní přepážka České pošty,
kde si bude možné nechat zakoupený známkový sešitek orazítkovat speciálně vyrobeným
příležitostným razítkem. Jedná se
o mimořádný souběh vydání známek na identické téma. Začátek
akce je v 10 h. Kompletní přehled
všech akcí Hamzova roku 2018
najdete na stránkách: www.hamzova-lecebna.cz.

Terminál Jana Kašpara

Po téměř dvou letech byl v polovině ledna na pardubickém letišti
otevřen nový terminál, pojmenovaný po prvním českém aviatikovi
Janu Kašparovi. Je dimenzovaný
tak, aby zvládl odbavit dvě přistávající letadla v jeden okamžik, což
nebylo v původních podmínkách
možné.
Stavba nové odbavovací haly začala v červnu 2016 a přišla zhruba
na čtvrt miliardy.

Basketbal – oblastní přebor žáci U-13
(9.00 – 12.00)
Kopaná – turnaj mládež (12.30 – 17.30)
Stolní tenis – Krajský přebor:
Skuteč X Hlinsko B (9.00 – 12.00)
Florbal – Liga starších žáků (9.00 – 17.00)
Florbal – Regionální liga mužů
(9.00 – 17.00)
Florbal – 1. liga dorostenek (9.00 – 17.00)
Florbal – 3. liga dorostenců (9.00 – 15.30)
Stolní tenis – Krajský přebor:
Skuteč X Holice C (9.00 – 12.00)
Skuteč X Loko Pardubice B (13.00 – 17.00)
Kopaná – turnaj mládeže
(9.00 – 14.00)
Kopaná – turnaj mládeže
(8.00 – 15.00)

15.00
16.00

muži Skuteč A X Slatiňany B
muži Skuteč B X Jenišovice

Aktuální rozpis jednotlivých sportovišť naleznete
na http://sportoviste.skutec.cz

Provoz sportovních zařízení ve Skutči
o jarních prázdninách (12. 3. – 16. 3. 2018)
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Zimní stadion – veřejné bruslení
  12. 3.
15.00 – 17.00         
  13. 3.
15.00 – 17.00            
  14. 3.
15.00 – 17.00           
  15. 3.
15.00 – 17.00          
  16. 3.
15.00 – 17.00          

Krytý plavecký bazén – plavání veřejnosti
pondělí    12. 3.     8.00 – 11.00    13.00 – 19.00
  (19.00 – 20.00 aquaaerobic)  
úterý
13. 3.      6.30 – 11.00    13.00 – 20.00
středa      14. 3.     6.30 – 11.00    13.00 – 19.00
čtvrtek    15. 3.     6.30 –  11.00   13.00 – 20.00
pátek       16. 3.   13.00 – 19.00
Sportovní hala
pondělí  12. 3. – pátek 16. 3.          14.00 – 22.00  (dle rozpisu)
Provoz o velikonočních prázdninách a Velikonocích

Přihlášky do tanečních

Od 1. března přijímá odbor
kultura a školství přihlášky do tanečních. Kurz bude, pod vedením
p. Matěje Zelinky, zahájen v září
a probíhat bude v Kulturním klubu Skuteč. Přednost mají zájemci
přihlášení v párech, hlásit se však
mohou i jednotlivci. Kurzovné
činí 1 500 Kč, včetně vstupenky
na Věneček. Přihlášky se přijímají
telefonicky na č.: 469 326 487/486
nebo 731 557 422/477, mail: matej.
zelinka@skutec.cz nebo lenka.fridlova@skutec.cz.

so 3. 3. 		
		
		
		
		
ne 4. 3. 		
so 10. 3. 		
		
ne 11. 3. 		
so 17. 3. 		
		
		
		
ne 25. 3.
		
so 31. 3. 		
		

Fotbalové zápasy FK Junior Skuteč
na stadionu ve Skutči:

ZPRÁVA Z „HOKEJE“

Místo konání:
zimní stadion Skuteč
Datum konání:
25. 1. 2018 od 16:30

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

ní haly nebo ve sportovním areálu
v Lažanech.

Krytý plavecký bazén
čtvrtek     29. 3.      6.30 – 11.00   13.00 – 20.00 plavání veřejnosti
pátek       30. 3.    13.00 – 19.00
              plavání veřejnosti
pondělí      2. 4.        ZAVŘENO
  

Martin Lidmila nejúspěšnějším sportovcem Chrudimska

Člen Sboru dobrovolných hasičů Zbožnov, Martin Lidmila (1995), je medailista mistrovství světa v požárním
sportu a za to mu také patří titul Nejúspěšnější sportovec
Chrudimska v kategorii dospělých jednotlivců
Student Fakulty tělesné výchovy a sportu v Praze,
obor učitelství tělesné výchovy posbíral v roce 2017 řadu
sportovních úspěchů: medailista MS v požárním sportu
v Izmiru, 3. místo ve štafetě 4x100m s překážkami, účastník hasičské olympiády ve Villachu, držitel rekordu ve
štafetě 4x100m s překážkami, 2. místo v Českém poháru
2017, mistr ČR v požárním sportu 2017 s SDH Zbožnov či
3. místo v běhu na 100 m jednotlivců.
/zel/

Sportovní hala
čtvrtek     29. 3. – pátek 30. 3.      14.00 – 22.00 (dle rozpisu)
pondělí      2. 4.     ZAVŘENO

BESEDA S ANTONÍNEM PANENKOU

Výjezdová jednotka SDH Skuteč v r. 2017
Výjezdová jednotka SDH Skuteč má stálý počet 25 členů, ale
i nadále je pro nás prioritou hledat
nové členy, přednostně pracující
ve Skutči tak, aby nám pomohli
zajišťovat zejména dopolední výjezdy v pracovní době.
Stěhování do náhradních prostor
Veškeré aktivity v roce 2017
směřovaly k plánované výstavbě hasičské zbrojnice. Jednotka
se i s celým vybavením hasičské
zbrojnice přestěhovala do areálu čistírny odpadních vod, odkud
v současné době vyjíždí. Přes počáteční obavy zvládáme zajistit výjezdy v potřebném čase a nezaskočil nás ani rekordní počet výjezdů.
Poděkovat chci panu Martinu
Henychovi, který nám poskytl prostor pro uskladnění další výstroje,
výzbroje, vybavení i majetku, který
máme neustále přístupný a hlavně
soustředěný na jednom místě. Pro
umístění naší historické chlouby
byla postavena plechová garáž, kde
můžeme na historické technice pracovat, abychom jí co nejdéle zachovali. Rovněž byly zakoupeny dvě
menší garáže pro umístění překážek a ostatního sportovního náčiní.
Dispozice nové zbrojnice
Na rok 2017 nebyly, s ohledem
na výstavbu nové hasičské zbroj-

nice, plánovány žádné větší akce.
K projektu bych rád uvedl několik důležitých informací. Výjezdové garáže, tedy 1. až 4. garáž zůstávají takřka bez změny, v první
garáži bude za první výjezdovou
cisternou umístěno nouzové točité schodiště, bude rozšířena šatna
výjezdové jednotky o třetí garáž,
na které bude umístěn pětitunový
zvedák. Pátá garáž dozná výrazných změn. Budou zde vybudovány nové sprchové kouty a toalety,
tzv. čistá a špinavá šatna, vše tak,
jak předepisuje norma pro výstavby hasičských zbrojnic. Dále zde
bude umístěno veškeré technické
vybavení zbrojnice, tedy centrální rozvod tepla, vzduchu a ostatních souvisejících technologií.
Dojde k přemístění skladu PHM
a výrazně se změní první podlaží.
V prostorách bývalé kuchyně
vznikne kancelář s potřebným
zázemím pro potřeby řídícího stanoviště při mimořádných událostech. Vedle kanceláře budou nové
sprchové kouty a toalety. Prostory
bývalé klubovny zůstanou takřka
stejných rozměrů, tato místnost
bude sloužit i případnému krizovému štábu. Mezi touto místností
a prostorami nad spodními garážemi vznikne nová kuchyň, proti ní
nové sprchy a toalety, a dále druhá
místnost sloužící pro školení jed-

notky. Tato místnost bude takřka
jednou tak větší, než původní klubovna.
Jsem velice rád, že se vedení
města rozhodlo právě pro tento
projekt. Vybudováním nové hasičárny totiž neřešíme jen současné
požadavky, ale zajistíme kvalitu
do budoucnosti. Nikdo neví, zda
při tak vysokém počtu výjezdů zde
v budoucnu nebude zřízena stálá
služba. Pokud vím, není ve Skutči a v okolí objekt, který by byl
v případě mimořádných událostí
krátkodobě zcela soběstačný a nezávislý na dodávkách energií, navíc
s možností krátkodobě ubytovat
cca 50 lidí.
Proč se nestaví jinde?
K dotazům, proč se hasičská
zbrojnice nemohla stavět na obchvatové komunikaci, mohu sdělit,
že dotační titul (financující takřka
90 % celé výstavby) nepřipouštěl stavbu na jiném než původním
místě. Z jiného místa by navíc bylo
takřka nemožné zajistit doby výjezdu do 5 minut. V okolí současné hasičárny bydlí ve vzdálenosti do 500
metrů odhadem 10 členů výjezdové
jednotky a na výjezdových časech
je to velice výrazně znát, zejména
když v některých případech rozhoduje opravdu každá minuta.
dokončení na straně 7

Ergotep CSR Institut přivítá v úterý 27. března 2018 v 17 hodin fotbalovou legendu československé kopané - záložníka Antonína Panenku.
Přátelské posezení a vyprávění nejen o fotbale se odehraje v prostorách
vzdělávacího centra Ergoeduka.
Zveme širokou veřejnost na strůjce nezapomenutelného vršovického
dloubáku, který rozhodl o historickém zlatu pro Československo. Říká
o sobě, že tu penaltu vymyslel, ale patent na ni nemá. Přesto se díky ní stal
slavným.
Na besedu a příjemné posezení srdečně zvou pořadatelé.
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Výpis z usnesení z 81. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 27. prosince 2017 na Městském úřadě Skuteč
Rada města schvaluje:
01/081/2017
čerpání rozpočtu města Skuteč za
období leden - listopad 2017
02/081/2017
změnu položkového rozpočtu
města Skuteč na rok 2017
03/081/2017
rozpočtové opatření č. 10/2017
v rozpočtu města Skuteč
04/081/2017
poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Skuteč na rok 2017
na cvičení předškolních a školních dětí
05/081/2017
smlouvu o přijímání platebních karet - platební terminál KB SmartPay se společností Komerční banka, a.s.,

a společností Cataps, s.r.o.
06/081/2017
objednávku č. 1550/2017/6 na
provedení opravy přečerpávací
stanice OV Skuteč, ulice Luční
s firmou Stavební huť Slatiňany
s.r.o., Sečská 570, Slatiňany
07/081/2017
odpis nepotřebného dlouhodobého majetku města Skuteč
08/081/2017
podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje v roce 2018
09/081/2017
poskytnutí věcných darů členům
SDH výjezdové jednotky JPO II
podle četnosti výjezdů v roce
2017

Výpis z usnesení z 82. zasedání Rady města Skuteč
konaného dne 8. ledna 2018 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/082/2018
zprávu České školní inspekce
k šetření stížnosti na Základní
škole, Skuteč, Komenského 150,
okres Chrudim
Rada města schvaluje:
02/082/2018
firmu Soleta Signum, s.r.o. jako
zhotovitele street bannerů festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč
03/082/2018
v souladu se změnou legislativy s
účinností od 1. 1. 2018 platové
výměry ředitelů škol a školských
zařízení zřizovaných Městem
Skuteč
04/082/2018
plán činnosti Městského muzea
Skuteč na rok 2018
05/082/2018
aktualizovanou přílohu č. 1 směrnice o cestovních náhradách S
2/2014
06/082/2018
prodej vyřazeného nepotřebného
traktorového fekálního přívěsu
07/082/2018
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
projekt „Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči
účinkům mimořádných událostí“
se společností STAVER Luže s. r. o.
08/082/2018
dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 22. 9. 2009
se společností ELEKTROWIN a.s.,
Praha 4
09/082/2018
smlouvu o výpůjčce nebytových
prostor s Ministerstvem vnitra Generální ředitelství hasičského
záchranného sboru ČR - za úče-

lem uložení dvou kusů historické
techniky SDH Skuteč
10/082/2018
smlouvu s Městem Chrudim o
poskytování služby - zasílání varovných a výstražných zpráv prostřednictvím SMS zpráv
11/082/2018
smlouvu o koupi osobního motorového vozidla
12/082/2018
změnu položkového rozpočtu
města Skuteč na rok 2018
13/082/2018
nájem bytu č. 14, Družstevní č. p.
970, Skuteč na dobu určitou jednoho roku a ukládá s nájemcem,
uzavřít nájemní smlouvu
14/082/2018
přidělení náhradního bytu č. 5 v
domě č. p. 931 a ukončení nájmu
bytu č. 15 v domě č. p. 927 k 31.
03. 2018
15/082/2018
podmínky nájmu bytu č. 7 v domě
č. p. 377 na Palackého náměstí,
Skuteč na dobu určitou jednoho
roku
16/082/2018
smlouvu o zřízení věcného
břemene - služebnosti č. IE-122005827/VB/2 na p. p. č.
1122/2, k. ú. Hněvětice, obec
Skuteč s ČEZ Distribucí, a.s., Děčín
Rada města revokuje:
17/082/2018
usnesení
rady
města
č.
23/023/2015 ze dne 21. 09.
2015
Rada města schvaluje:
18/082/2018
záměr prodeje p. p. č. 1122/2
o výměře 201 m² ostatní plocha
- ostatní komunikace, k. ú. Hněvětice, obec Skuteč

Výpis z usnesení z 83. zasedání Rady města Skuteč
konané dne 22. ledna 2018 na Městském úřadě Skuteč
Rada města bere na vědomí:
01/083/2018
zprávu správního odboru ze dne
17. 01. 2017 o možnostech
čerpání dotací z národních a
evropských dotačních programů
včetně aktuálního stavu projektů
spolufinancovaných z dotačních
programů
Rada města schvaluje:
02/083/2018
směrnici S 1/2018 veřejné zakázky malého rozsahu
03/083/2018
poskytnutí finančního daru spolku
Sportovní unie Chrudimska, na
krajské finále florbalu základních
škol v rámci XVI. Krajské olympiády dětí a mládeže
04/083/2018
smlouvu o bezúplatném převodu majetku se Základní školou,
Skuteč, Komenského 150, okres
Chrudim
05/083/2018
smlouvu o dílo na restaurování
křížku v k. ú. Lhota u Skutče s
BcA. Alešem Košvancem, se sídlem Jiráskova č. p. 285, 538 54
Luže
06/083/2018
smlouvu o poskytnutí služeb s

panem Liborem Černohlávkem,
se sídlem Jakub 38, 285 33 Církvice, na obsluhu sběrných nádob
na sběr použitého jedlého oleje z
domácností
07/083/2018
dohodu o ukončení nájmu bytu č.
1 v č. p. 970, ulice Družstevní,
Skuteč k 28. 02. 2018., dle žádosti nájemce
08/083/2018
nájem bytu č. 1 v č. p. 970 v ulici
Družstevní, Skuteč na dobu určitou jednoho roku a ukládá s nájemcem, uzavřít nájemní smlouvu
09/083/2018
zprávu o hospodaření v obecních
lesích za rok 2017
Rada města doporučuje ZM
schválit:
10/083/2018
smlouvu o zápůjčce s SVJ č. p.
381, Tyršova ul. Skuteč
11/083/2018
návrh změny katastrálních území
Skuteč a Žďárec u Skutče dle žádosti Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Pardubice
12/083/2018
kupní smlouvu mezi městem
Skuteč a ak. malířem Václavem
Zemanem na odkup autorských
prací

Výpis z usnesení z 84. zasedání Rady města Skuteč
konané dne 5. února 2018 na Městském úřadě Skuteč

Rada města bere na vědomí:
01/084/2018
zprávu o činnosti Městského muzea Skuteč v roce 2017
02/084/2018
výroční zprávu za rok 2017 o
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Rada města schvaluje:
03/084/2018
ceník Městské knihovny Skuteč
04/084/2018
vyřazení předmětů postupné
spotřeby v používání svěřených
SeniorCentru Skuteč
05/084/2018
dodatek č. 2 ke smlouvě o nezávislé kontrolní činnosti ze dne
07. 10. 2015 s firmou Sportservis s.r.o., Praha 9
06/084/2018
smlouvu o bezúplatném převodu majetku s Mateřskou školou, Skuteč, Poršova ulice 240,
okres Chrudim
07/084/2018
smlouvu o zajištění reklamy se
společností České dráhy, a. s.
08/084/2018
smlouvu o poskytování právní
pomoci s JUDr. Světlanou Pecháčkovou
09/084/2018
neuplatnění inflačního navýšení nájemného na rok 2018 na
nebytové prostory v č. p. 139,
Palackého náměstí, Skuteč
10/084/2018
neuplatnění inflačního navýšení nájemného na rok 2018 na
nebytové prostory v domě č. p.
136, Palackého náměstí, Skuteč
11/084/2018
neuplatnění inflačního navýšení nájemného na rok 2018 na
nebytové prostory v č. p. 349,
Skuteč

12/084/2018
neuplatnění inflačního navýšení
nájemného na rok 2018 na nebytové prostory domu č. p. 373,
Palackého náměstí, Skuteč
13/084/2018
splátkový kalendář na dlužné
nájemné a zálohy na služby za
byt č. 3 v č. p. 970, ulice Družstevní, Skuteč
14/084/2018
změnu nájemní smlouvy na byt
č. 29 v č. p. 917, ulice Družstevní, Skuteč, na dobu neurčitou
15/084/2018
nájem bytu č. 7 v č. p. 377 na
Palackého náměstí, Skuteč, na
dobu určitou jednoho roku a
ukládá s nájemcem, uzavřít nájemní smlouvu
16/084/2018
smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu
č. IV-12-2016563/VB/3 na p.
p. č. 2453, 1093/5, 1093/2,
1096/2 a 1096/3 vše k. ú.
Skuteč, obec Skuteč za cenu
200 Kč/bm + platná sazba
DPH, s ČEZ Distribucí, a.s., Děčín
17/084/2018
záměr prodeje části p. p. č.
2506/2 o výměře cca 1000 m²
ostatní plocha - ostatní komunikace, k. ú. Skuteč, obec Skuteč
18/084/2018
záměr pachtu části p. p. č.
1492, o výměře cca 300 m², k.
ú. Skuteč
19/084/2018
přidělení bytu č. 6 v č. p. 317 v
ulici Boženy Němcové, Skuteč,
a uzavření nájemní smlouvy na
dobu určitou 3 měsíců
20/084/2018
podání žádosti o dotaci na výdaje jednotek SDH obcí poskytovanou obcím prostřednictvím
krajů z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR

Městská policie Skuteč informuje
Městská policie Skuteč v roce
2017 působila ve třech katastrech
- Skutče, Luže a Proseče. Při své
činnosti, při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii a zvláštních
zákonů, řešila 500 evidovaných
oznámení od občanů a 77 ostatních
událostí z běžné hlídkové činnosti
(vlastní zjištění, mimo dopravy).
Z toho bylo 319 událostí na katastrálním území města Skuteč, 194
událostí v k. ú. Luže, 52 událostí
v k. ú. Proseč a 12 řešených události mimo uvedené katastry (např.
při spolupráci s IZS nebo poskytnutí pomoci či rady osobě). Při
prověření oznámení nebo vlastního zjištění, zda se jednalo o porušení některého ze zákonů, se v
roce 2017 jednalo o 16 přestupků
porušení vyhlášky a nařízení obce,
4 přestupky proti veřejnému pořádku, 4 přestupky proti občan-

skému soužití, 6 přestupků proti
majetku, 211 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu, 105 přestupků překročení maximální povolené rychlosti
v obci, 20 asistencí při dopravní
nehodě, 20 zjištěných a předaných
nálezů, 14 oznámení o nebezpečném stavu, 8 asistencí při požáru,
51 ostatních přestupků, 2 zjištěné
trestné činy, které byly následně
předány policii ČR, 35 žádostí
IZS o součinnost, v 16 případech
strážníci poskytovali první pomoc,
odchytili 29 zvířat. Ve 2 případech byli strážníci nuceni použít
donucovací prostředky, 1 osobu
předvedli na Polici ČR, 7 osob
transportovali do záchytné stanice
Pardubice. V 41 případech spolupracovali s jednotkami IZS (např.
pátrání po osobách, asistence při
dopravní nehodě, požár apod.).
V roce 2017 byly strážníky uloženy
blokové pokuty ve výši 55 400 Kč.

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- ÚNOR 2018 SVÁ Životní jubilea oslavili:
70 let
 Eva Nováková, Máchova
 Josef Macháček, V. Nováka
 Jana Adámková, Havlíčkova
 Růžena Halamková, Fimberk
 Vlasta Stehnová, Lešany
80 let
 Karel Bubeníček, V. Nováka
85 let
 Zdeňka Jetonická, Zbožnov
90 let
 Miroslav Mládek, Štěpánov
91 let
 Anna Kynclová, Zvěřinova
 Kryštof Harant, Smetanova

Diamantovou svatbu – 60 let trvání manželského svazku, oslavili
manželé František a Vilemína Ryšavých ze Skutče, ulice Sládkova.

Stav obyvatel ve Skutči k 1. 1. 2018
Počet obyvatel k 1. 1. 2018 celkem		
počet narozených dětí
počet přihlášených k trvalému pobytu
počet odhlášených z trvalého pobytu
počet zemřelých			

5 063
51
101
106
41

Přirozený přírůstek v roce 2017: + 5 osob
Počet obyvatel v jednotlivých místních částech:
Borek, Hněvětice
55
Skuteč
Lažany		
109
Skutíčko
Lešany		
42
Štěpánov
Lhota u Sk.
57
Zbožnov
Nová Ves
12
Zhoř
Radčice
217
Žďárec

3 816
135
157
109
49
307

Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.
přijmou zručného zaměstnance na pozici

vodárenský dělník – elektrikář
Požadavky:
SOU, řidičský průkaz B, C + profesní průkaz
Termín nástupu:
1. 4. 2018.
Nabídky včetně životopisu posílejte na adresu Městské
vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o, Palackého nám. 133,
539 73 Skuteč, nebo na e-mail: mevak@skutec.cz.
Městská policie Skuteč ke dni
31. 12. 2017 ukončila své působení na katastrálním území města
Proseč. K tomuto rozhodnutí došlo vedení města Proseč a Skuteč, jelikož se nepodařilo naleznout společnou cestu přijatelnou
pro obě strany a dojednat shodu
nad potřebami jednotlivých měst
a budoucím financováním činnosti městské policie. K 31. 6 2017
od Městské policie Skuteč odešel
PhDr. Mgr. Jiří Stuna (velitel MP),
od tohoto data je zastupujícím
strážníkem v některých úkolech a
činnostech MP Miroslav Štorek. K
31. 12. 2017 opustil městskou policii strážník Petr Veselý. Městská
policie má tedy od 1. ledna 2018

pouze 5 strážníků a působí na
území Skutče a Luže. Vzhledem
k počtu strážníků městská policie
nemůže zajistit nepřetržitou službu. „V případě, že se nedovoláte
na tel. č. 731 557 507 a věc nesnese odkladu, volejte tísňovou linku
158.“
Veškeré aktuality Městské policie Skuteč naleznete na webových
stránkách www.mp.skutec.cz a na
Facebooku: Městská policie Skuteč
I nadále je hlavní prioritou
městské policie ochrana a bezpečnost osob a majetku.
Za Městskou policii Skuteč
nprap. Miroslav Štorek

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
pohotovostní služby jsou od 9 do 13 hodin
Březen
3.3. Sobota			
4.3. Neděle			
10.3. Sobota			
11.3. Neděle			
17.3. Sobota			
18.3. Neděle			
24.3. Sobota			
25.3. Neděle			
30.3. Velký pátek-st.svátek
31.3. Sobota			

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Duben
1.4. Neděle			
2.4. Velikonoční pondělí

MUDr. Josef Cimburek
MUDr. Josef Cimburek

Yvona Chludová
Yvona Chludová
Eva Konývková
Eva Konývková
Eva Krejčí
Eva Krejčí
Zdena Janovská
Zdena Janovská
Michael Chlud
Michael Chlud

Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568
Hlinsko, Nádražní 548
Hlinsko, Nádražní 548
Krouna, 350
Krouna, 350
Trhová Kamenice
Trhová Kamenice
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Smetanova 568
Skuteč, Tyršova 386
Skuteč, Tyršova 386

U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč
Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko
Hlinecká 64
Hlinecká 64
U BOTANY Skuteč
U BOTANY Skuteč

STRANA 5

SKUTEČSKÉ NOVINY

Jazykové soutěže agyslingua

Dne 6. února 2018 se dvě žákyně
naší školy - Kateřina Burešová z 8.
A a Jana Pírková z 9. A - zúčastnily jazykové soutěže Agyslingua
pořádané Anglickým gymnáziem,
SOŠ a VOŠ, s. r. o. v Pardubicích.
Děvčata soutěžila ve třech částech
- v konverzaci na libovolné téma,
poslechu a psaní. Kateřina Burešová se v kategorii A2 umístila na výborném 3. místě. Gratulujeme!

ZPRÁVY ZE ZŠ SMETANOVA

Mezi jednotlivými částmi probíhala ještě soutěž na počítačích
pořádaná společností onlinejazyky. I v této soutěži se Kateřina
Burešová umístila na stupních vítězů, tentokrát na 2. místě. Soutěž
se všem účastníkům velmi líbila,
zvláště pak to, že žáky při čekání
na jednotlivé kategorie a vyhlášení
výsledků zabavili studenti střední
školy různými aktivitami v anglickém jazyce.

Okresní olympiáda
v českém jazyce
Adéla Burešová z 9. třídy obsadila
3. místo v okresním kole Olympiády
v českém jazyce, soutěž se konala
v Domě dětí a mládeže v Chrudimi
29. 1. 2018. V konkurenci 36 účastníků získala 34 bodů, a to pouhé
2 body ztráty na 2 gymnazisty
z Chrudimi. Postoupila do krajského
kola, které se koná 4. 4. 2018 v Pardubicích. Gratulujeme!

Zápisy do 1. tříd základních škol
Okresní kolo
matematické olympiády
Ve středu 24. ledna se Adéla Burešová a Radek Janáček zúčastnili
okresního kola Matematické olympiády. Nervozitu zvládli skvěle.
Adéla Burešová se umístila na
1. místě a Radek Janáček na
2. místě. Pro oba to tedy znamená
postup do krajského kola, které se
uskuteční v úterý 27. března 2018
v Pardubicích.

LYŽAŘSKÉ DOSTAVENÍČKO - LEDEN 2018

Neodvažuji se počítat, kolikrát v historii jsem hledal námět
k příběhu o lyžařském výcviku.
Vzpomínám-li, pak dvakrát jsem
napsal klasickou detektivku „O zatracených ztracených rukavicích
a „O vyměněných botách, ve kterých borce tlačí palce“. Několikrát
jsem se pokusil o humoristickou
prózu, např. „O divoké pomě,
která mě praštila, až bylo málem
po mně“ nebo „O rajském spánku
pana učitele“, i jeho volném, velice čtivém, pokračování „O jízdě
na sedačce, … dokola a dokola“ či
snad povídku „O tom, že ty hůlky
jsou mí hůlky“. Jindy jsem se snažil o angažovaný společenský horor
s velmi podmanivým podtitulem
„Na blátě“, jednou jsem dokonce
stříbrnickou epopej zveršoval, a to
pod názvem „Lyže z přepychové
chyše“. Chybí mi jen havlovské
absurdní drama. Jak ale začít dnes?
K inspiraci mi s laskavým svolením
poslouží obři světové literatury.
V historicky památný den 12.
ledna 2018 vyrazilo přes 30 lyžníků ze 7. a 8. třídy směr Králický
Sněžník, obec Stříbrnice, chata
Štvanice. Očekávání členů naší
výpravy byla stejná jako kdysi
těch Julese Verna z románu Cesta
do středu země. Zkrátka cestovat

za dobrodružstvím. S potěšením
mohu konstatovat, že nás do součtu
nebylo jako z příběhu Victora Huga
Devadesát tři, neboť při pomyšlení
na ďábelský koktej s dílem Williama Faulknera Pobertové bychom
si mohli položit hemingwayovskou
otázku Komu zvoní hrana. Osudný
pátek nás ale trápilo jiné dílo velikého Ernesta, a totiž soubor povídek Zelené pahorky africké. Kdo
by se také nezalekl, … při pohledu
na rozpálenou, skoro rozpučelou
jarní krajinu. Někteří škarohlídi začali listovat v proslulém francouzském příběhu Honoré de Balzaca
Ztracené iluze. Ovšem to by v Anglii nesměl žít jiný obr Charles Dickens. Celou trasu jsme se těšili jeho
Nadějnými vyhlídkami. A proč by
ne, psychoterapie anglickým ledovým humorem se vyplatila. Přinesla „kýžený“ jahody „mražený“.
Když jsme druhý den, po vydatném
sněžení, vystoupali sedačkou nahoru na horu a pohlédli bílou sjezdovkou řečenou rukáv do azurového
údolí, nemohli jsme nevzpomenout
Thomase Manna a jeho Kouzelný
vrch. Je pravdou, že díky vichru se
mnozí cítili opuštěni jak na Ostrově
tučňáků od Anatola France. A ačkoli můj milovaný Erich Maria Remarque hlásil, že na Západní frontě

klid, tak na té naší studené pěkně
foukalo. A přesto, … každý tu
měl minimálně Tři kamarády, sníh
se stal rázem jedinou a smysluplnou Jiskrou života a pro nikoho
neexistovala Cesta zpátky, dokud
nezvládne Vítězný oblouk. Vidíš
Erichu, v jednom románu píšeš, že
Nebe nezná vyvolených, ovšem my
dospělí, Bylo nás 5, jsme vyvolené
v každém poznali.
A jak ubíhal čas na chatě? Přece
báječně! Zde si vypomohu mistrem
Dostojevským. Nikdo se nechoval

jako Idiot, neřešil se ani Zločin
a trest, nemuselo být Uražených
a ponížených a vyprávění, které se
chýlí ke konci, snad nebyly Zápisky z mrtvého domu. Pevně doufám,
a slavný Williame Eastlake mi promine, že svůj Hrad hájili jsme hrdinně a že jsme neskutečně krásný
týden tančili Karneval života, věříme Ti, Louisi Aragone.
Zdravím všechny zasněžené svahy.
Mgr. Radek Mihulka,
ZŠ SMETANOVA SKUTEČ

Zápisy do 1. tříd proběhnou na ZŠ Smetanova i ZŠ Komenského ve Skutči ve středu 4. dubna v čase od 13 do 18 hodin.
Speciální základní škola a praktická škola Skuteč:
zápis do prvních ročníků speciální základní školy a do přípravného ročníku základní školy speciální se bude konat 4. dubna od 13 do 17 hodin
v budově školy.
V ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče proběhne zápis v úterý 10. dubna od 13.15
do 15.15 hodin.
Zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2018 dosáhnou věku 6 let.
K zápisu se musí dostavit také děti, které loni dostaly odklad.
Pokud si pro své dítě přejete odklad školní docházky, musíte žádost
o odklad podat v den zápisu, tj. 4. 4. 2018. K této žádosti musíte v tento den
přiložit další dva doklady:
a) doporučující stanovisko pedagogicko-psychologické poradny
b) doporučující stanovisko od dětského lékaře nebo od klinického psychologa
Nejzazší termín pro doložení těchto dokladů škole je 30. 4. 2018. Pokud
tyto zákonný zástupce dítěte nepředloží, odklad nebude povolen.

Školní jídelna Skuteč, Osady Ležáků 892
přijme

KUCHAŘKU
nebo POMOCNOU SÍLU
nástup možný ihned
požadujeme: spolehlivost, bezúhonnost, pracovitost,
zdravotní způsobilost
Případní zájemci se mohou hlásit
u paní Řezníčkové na tel.č.: 469 350 382,
731 557 465, e-mail: jídelna-skutec@seznam.cz

Výuka matematiky v ZŠ Komenského
V polovině února se v naší škole uskutečnil Zápis nanečisto, kde si předškoláci vyzkoušeli svoji připravenost na nástup do 1. třídy. Mnoho rodičů
směřovalo své dotazy k výuce matematiky. Ve všech ročnících naší školy
se vyučuje matematika klasickou metodou. Do výuky jsou pouze občas
zařazovány prvky Hejného matematiky s využitím edukativních pomůcek
vhodných pro tuto metodu, které významnou měrou přispívají k rozvoji
matematického myšlení žáků a činí hodiny matematiky zábavnější.
Mgr. Iveta Blehová

Ocenění
reprezentanti
ZŠ Komenského
Žáci, kteří v 1. pololetí stávajícího školního roku úspěšně reprezentovali naši školu ve sportovních
a vědomostních soutěžích, převzali
z rukou paní ředitelky jako poděkování drobné upomínkové předměty.
Všem, kteří svou reprezentací přispěli k dobrému jménu naší školy,
děkujeme a přejeme hodně úspěchů
v další práci.
Mgr. Iveta Blehová,
ZŠ Komenského

ZPRÁVIČKY ZE ŽĎÁRCE
Karnevalové veselí v ZŠ a MŠ Žďárec
Opět po roce si naše děti MŠ a ZŠ oblékly znovu karnevalové kostýmy
a mohl začít karnevalový rej. Děti se proměnily na Spidermany, princezny,
nechyběl ani Pepek námořník, Ironman, dinosaurus, a další. Mezi dětmi
byste velmi těžce hledali učitelky, které si navlékly masky černošky, vodnice, karatistky a mouchy masařky, které to celé kontrolovaly ze všech úhlů.
Společně jsme si užili plno zábavy, soutěží a tanečků.
Beseda – edukace hrou
Na naší škole proběhla, v rámci Projektu VZPoura úrazům, edukační
beseda s hendikepovanými pracovníky VZP ČR. Předškolní děti a děti ZŠ
si vyslechly autentické životní příběhy hendikepovaných lidí, jejich vlastní zkušenost s úrazem. Nechybělo preventivní opatření, jak omezit rizika
úrazů na minimum.
Tímto bychom chtěli poděkovat za ochotný přístup a poutavé vyprávění
jejich životních příběhů paní Jarmile Onderkové a panu Pavlu Brožovi.
Za ZŠ a MŠ Žďárec Zuzana Čáslavská

Zprávičky z Veselé školičky

Nový rok je v plném proudu a naše děti také.
A to doslova. Nejen projektové vzdělávání,
kterému se ve školce věnujeme a pravidelně
vás o něm informujeme, „zaměstnává“ zvídavé hlavičky dětí naplno, ale také jejich tělesná
schránka v rámci rozvoje hrubé motoriky a koordinace pohybu je plně vytížená. Naše děti totiž jezdí do Hlinska na sjezdovku. Ano, slyšíte
dobře. Naše děti se účastní LYŽAŘSKÉHO
VÝCVIKU s organizací Ski Fanatik, kterou
mateřská škola oslovila. Děti zvládají lyže přirozeně a pohled na ně je vždy radostný (viz.
foto). Na vleku samy vyjedou nahoru, s instruktorem pak sjíždí bez zábran dolů po sjez-

dovce k vleku. Skupinka dětí, které začínají,
zkouší své lyžařské dovednosti zatím přímo
v lyžařské školičce, která se nachází v areálu
sjezdovky. Společnost dnes věnuje pohybu dětí
velmi málo času, proto se snažíme o co největší prostor pro „hýbání se“. Ať již formou
plaveckého výcviku, výlety, pobyty na zahradě nebo v přírodě, tak nyní jsme zvolili ještě
náročnější, ale dětmi a rodiči uvítanou formu
lyžování. Přejeme malým „lyžáčkům“ ať se
daří a pokoří další a další náročnost výcviku.
Co víme? Třeba mezi nimi roste nový budoucí
olympionik .
Aktuálně Veselá školička chystá BALÓNKOVÁNÍ S PŘÁNÍČKY. Zveme tak všechny
současné, bývalé i budoucí kamarády školky
a
jejich
dospěláky
ve středu dne 21. 3. 2018
od 16 hod na zahradu
Veselé školky společně
s námi probudit a uvítat
jaro. Nakonec si každá
rodina vypustí balónek
se společným tajným přáníčkem. Balónky i přáníčka budou k dispozici
ve školce v den slavnosti
jara.
Těší se na vás děti
a kolektiv Veselé školky

BEJBY KLUBÍK aneb ŠKOLKA NANEČISTO
Naše „Veselá školka“ na sídlišti zve maminky, tatínky a jejich malé děti, které ještě nenavštěvují žádnou mateřskou školu, na společná setkávání s hraním si „na školku“.
KDY? úterý (každý sudý týden)
V KOLIK? od 14.45 do 16.00 ve třídě MEDVÍDKŮ (přízemí)
KDE? V budově MŠ na sídlišti ve Skutči
BEJBY KLUBÍK probíhá v naší školičce úspěšně již druhým rokem. Je velkým přínosem nejen pro děti, ale i pro rodiče. Děti se
snáze adaptují v prostředí školky, vyzkouší si kontakt a hru s ostatními vrstevníky, mají přístup k novým herním prvkům. Rodiče si
mohou během pobytu s dítětem ve školce vyměnit zkušenosti s jinými rodiči. Také mohou vidět své dítě při hře s ostatními dětmi.
Navíc poznají prostředí, kam jednou jejich dítko může docházet a vzdělávat se. Vzhledem ke zkušenostem ze začátku školního roku
si dovolíme říci, že tyto děti se lépe adaptovaly na nové prostředí ihned od září, protože na naši školičku a její zaměstnance byly již
navyklé. BEJBY KLUBÍK mohou navštěvovat i prarodiče s vnoučátky, která se chystají do školky.
Zveme tedy všechny, kdo si s námi chtějí hrát, protože hra je v předškolním věku ten nejefektivnější a nejlepší vzdělávací prvek.
Těší se na vás zaměstnanci „Veselé školky“

STRANA 6

SKUTEčSKÉ NOVINY

Už sedmým rokem hostuje festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč v Luži. V neděli 8. dubna
od 16 hodin se v poutním kostele
Panny Marie na Chlumku představí soubor Chairé s Carmen Mayerovou v pořadu Píseň je touha.
Píseň je vždy vypravěčem a básníkem, vyjadřujícím poeticky
krásu, čas, radost, smutek i štěstí.
Milostné písně patří k nejintimněj-

ším a nejvroucnějším. Tato skupina
je mezi písněmi ta nejrozsáhlejší.
V období gotiky, renesance i baroka a vůbec v jakékoliv době platí,
že bez lásky se člověk cítí sám, má
strach z budoucnosti, a proto snad
každý člověk touží po lásce. Stačí
se zaposlouchat do písní a ze všech
stran sálá lidská touha po šťastné
lásce, touha být jiným člověkem
milován, být někým bezpodmínečně akceptován. Milostné písně

všech dob mají jeden společný prvek – touhu.
Na koncertě zazní písně české
a evropské gotiky, renesance a lidové písně z období baroka a klasicismu v provedení na historické
hudební nástroje.
Vokálně instrumentální soubor
Chairé, výjimečný jak hudebním
projevem, tak repertoárem, má
už dnes zasloužené renomé doma
i v cizině. Od svého vzniku v roce
1999 si programově udržuje líbezný, jindy vznešený ponor do jemné a jímavé anonymní, duchovní
i lidové muziky, a to jak české,
tak evropské. Oduševnělá poloha
oné hudby pramení zajisté i z toho,
že Chairé má v čele mimořádnou
osobnost – svého zakladatele, všestranného znalce i hledače starých
hudebních partů, vynikajícího multiinstrumentalistu i citlivého aranžéra Josefa Krčka.
Herečka Carmen Mayerová se
narodila v Trutnově, po své mamince, která pocházela z Mallorcy, je

španělské národnosti. Od malička
poslouchala vážnou hudbu, hrála na klavír a chodila do baletu.
Svoji hereckou kariéru odstartovala v královéhradeckém divadle,
následně dostala nabídku od Městských divadel pražských a provdala
za hereckého kolegu Petra Kostku.
V Městských divadlech pražských
byla Carmen Mayerová v angažmá
do roku 1991 a zazářila v muzikálu
Hello Dolly. Nyní ji můžeme vídat
v inscenacích Městského divadla
Mladá Boleslav (ve Skutči v r. 2016
ve hře Jak je důležité míti Filipa).
Vstupenky jsou v prodeji on
line na: http://vstupenky.skutec.cz,
v obvyklých předprodejích ve Skutči a také v Turistickém informačním centru na MěÚ Luže.

Olympiáda v českém jazyce
Ve dnech 29. a 30. ledna 2018
proběhlo okresní kolo v Olympiádě
z českého jazyka. Žáci reprezentující naše gymnázium v II. kategorii
dosáhli skvělého umístění: Kristýna Jirásková na 2. a Petra Malinská
na 3. místě. Obě žákyně postupují
do krajského kola.
Best in English
Vybraní žáci vyššího gymnázia
se zúčastnili prestižní mezinárodní
soutěže Best in English. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 750
středních škol z 29 zemí. Všichni
tři zástupci naší školy dosáhli nadprůměrného počtu bodů. Daniel
Čermák ze septimy obhájil znalost

Studentská kavárna s přednáškou o dobrovolnictví
Třída septima uspořádala další
„studentskou kavárnu“. Zaměřili

Výstava zachycuje tradiční řemesla a obyčeje známé v našem regionu. Návštěvníkům
přibližuje tradici masopustních obchůzek, loutkářství, výrobu dýmek, dřevěných hraček
a žinylkových textilií i různé obyčeje, např. Vodění jidáše či Stínání kohouta.
Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

sobota 3. 3. – 20 hodin, KKS
HOKEJOVÝ PLES

Poslední ples této společenské sezony bude patřit hokejistům. HC Skuteč vás srdečně zve,
abyste se přišli pobavit a zatančit si při hudební produkci kapely Alfamix. Předprodej
vstupenek probíhá v bufetu na zimním stadionu.

Vstupné 150 Kč

čtvrtek 8. 3. – 18 hodin, městské muzeum
BOHATSTVÍ LIDOVÝCH TRADIC A ZVYKŮ
– NEHMOTNÉ DĚDICTVÍ

Přednáška PhDr. Ilony Vojancové, ředitelky Souboru lidových staveb Vysočina, vás
seznámí s lidovou kulturou Pardubického kraje a ochranou nehmotného dědictví.
                      Vstupné: 20 Kč (dospělí), 10 Kč (děti)

neděle 18. 3. - 16 hodin, KKS
SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU

Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč bude zahájen popatnácté. Podruhé se
o to postará přední český orchestr. V programu zazní předehra k opeře Prodaná nevěsta,
Novákova Serenáda D dur a Dvořákova Symfonie č. 8 G dur.            Vstupné 400 Kč

jsme se mimo jiné na téma dobrovolnictví, o kterém nám přednášely pracovnice z Hamzovy odborné
léčebny v Luži, L. Kallasová a A.
Rohliková.
Na závěr přijměte srdečné pozvání na další, tentokrát „tibetskou“ studentskou kavárnu, která se bude konat v souvislosti s březnovým Dnem
pro Tibet (každoročně se 10. března
připojujeme k mezinárodnímu vyjádření solidarity s Tibetem symbolickým vyvěšením tibetské vlajky).

úterý 20. 3. – 17.30 hodin, městské muzeum
NÁRODNÍ PARKY TANZANIE A ZANZIBAR

S cestovatelkou Janou Kupčákovou poznáte pravou divočinu subsaharské Afriky.
Navštívíte NP Serengeti, sopečný kráter Ngorongoro, NP Tarangire, sodné jezero Natron,
masajskou vesnici i korálový ostrov Unguja v souostroví Zanzibar.
Vstupné: 50 Kč (dospělí), 25 Kč (děti)
Přesný termín konání kavárny
a další aktuální informace najdete
na našem webu www.gymskutec.
cz.

Zajímá nás váš názor

Na oficiálních webových stránkách města (www.skutec.cz) naleznete vlevo dole anketu. Aktuálně se ptáme
na otázku týkající se hlášení rozhlasem. Časy relací se budeme snažit přizpůsobit výsledkům hlasování.
Následovat bude anketa, která se bude týkat zahájení prodeje divadelního abonmá, které nás čeká v květnu.
Budeme rádi za váš hlas či názor, který můžete zanechat i na facebookovém profilu města.
/zel/

jen černé oblečení.
V čele průvodu pak pomocníci
jidáše vedou za doprovodu hrkáčů
a nosičů koledy celou vsí. U každého domu se zastaví, recitují text
koledy a vše doprovází ohlušující
zvuk hrkáčů a klapáčů. Koleda se
skládá nejčastěji z vajíček a sladkostí. Podle tradice by měl průvod
skončit obchůzku do dvanácté polední hodiny. Maska je po sejmutí
spálena (symbolika očisty lokality
pomocí ohně) nebo uchována pro
příští rok.
Zvyk byl v roce 2012 pro svoji
mimořádnost navržen a posléze zapsán na prestižní Seznam tradiční
lidové kultury Pardubického kraje.
V letošním roce probíhá v základních a mateřských školách výukový
program, jehož cílem je zjistit, jak
tento zvyk vnímají děti. Zároveň
také probíhá redokumentace – ověřování, zda stále zvyk v obcích pro-

do 8. 4., městské muzeum
MOZAIKA TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY
PARDUBICKÉHO KRAJE A SKUTEČSKA

Příběh vychází ze skutečného osudu zatčené skautské vedoucí Bedřišky Synkové. Studio
Palmoffka cílí hlavně na mladší diváky. Proto má představení soudobý vizuální styl,
vyjadřuje se ironií a používá hororová klišé.
                Vstupné 200 Kč

Vzácný velikonoční zvyk

V mnoha obcích kolem Vysokého Mýta, Luže a Chroustovic
se dodnes zachoval krásný velikonoční zvyk. Od Zeleného čtvrtka
– kdy zvony podle tradice utichnou
a odletí do Říma – se brzy ráno, v
poledne a večer rozléhá vsí rytmické klapání. Chlapci z vesnice s klapači (dřevěný nástroj k vyluzování
klapavého nebo vrčivého zvuku)
prochází kolem jednotlivých domů,
naposledy ještě na Bílou sobotu
ráno. Pak se ale musí, většinou za
pomoci dospělých, připravit na
zakončení obchůzky. Jeden z nich
(často ten nejstarší) je vpraven do
těžké a nepohodlné masky, která
má představovat proradného Jidáše. Nohy, ruce a hrudník mu omotají provazy ze slámy nebo sena, do
ruky dostane prut a na hlavu dlouhou špičatou čepici – ta zakrývá
obličej, a pokud ne, tak je obličej
začerněn. Masku může také tvořit

Realistické až fotorealistické obrazy jsou velice zajímavou kategorií výtvarného umění.
Jejich tvorbě se autor začal věnovat teprve nedávno. Svým pojetím však už dokázal
zaujmout nejen laickou veřejnost, ale i řadu odborníků.
                   Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč

pondělí 5. 3. – 19 hodin, KKS
MLČENÍ BOBŘÍKŮ

Aj na jazykové úrovni B2. Michal
Novák z kvinty zazářil v rámci školy - jako nejmladší účastník překonal svého staršího kolegu.
Exkurze studentů oboru
bezpečnostně právní činnost
na patologii
Dne 6. února 2018 se studenti
4. ročníku oboru BP při GSŘMR
ve Skutči zúčastnili zdravotně –
anatomické pitvy na Ústavu soudního lékařství Lékařské fakulty UK
a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Po příjezdu na pracoviště proběhlo v seminární místnosti ústavu
setkání se zástupcem přednosty
panem MUDr. Miroslavem Šafrem,
který seznámil studenty s průběhem zdravotně – anatomické pitvy.
Poté provedl pan MUDr. Šafr pitvu
s odbornou přednáškou o jejím průběhu. Vzhledem k tomu, že soudní
lékařství jako vědní obor je důležitou forenzní disciplínou, která úzce
souvisí s trestním právem a kriminalistikou, byla návštěva tohoto
vědeckého pracoviště přínosem pro
studenty BP.

KULTURNÍ KALENDÁŘ
BŘEZEN 2018
do 25. 3., městské muzeum
PETR LICHTENBERG – REALISTICKÉ OBRAZY

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
Zahraniční výměnný pobyt
V prvním únorovém týdnu studenti Gymnázia vycestovali na výměnný pobyt do holandského Assenu. Našich dvanáct dobrodruhů
strávilo společné chvíle se studenty
z holandské křesťanské školy Vincenta van Gogha. Měli jsme možnost načerpat nové informace, lépe
se navzájem poznat a vyzkoušet si
být soběstační v cizí zemi. Seznamovali jsme se s místní kulturou
a zvyky. V rámci doprovodného
programu jsme navštívili města
Groningen a Amsterdam. Byla to
bezvadná zkušenost, za kterou jsme
rádi. Těšíme se taktéž na příjezd
holandských studentů do Skutče,
který je plánován na druhou polovinu dubna.
Na webu www.gymskutec.cz najdete fotogalerii z našeho pobytu.
Jonáš Jirovský, septima

;

Chairé s Carmen Mayerovou na Chlumku

bíhá a jaká je jeho aktuální podoba.
Obracím se touto cestou na pamětníky, kteří by byli ochotni podělit se o své vzpomínky, dále hledám
staré fotografie dokumentující zvyk
obchůzek. Případné zájemce o spo-

lupráci moc prosím, aby mě kontaktovali na: sona.bezdickova@
seznam.cz, mobil: 739 754 015.
Bc. Soňa Krátká,
Regionální muzeum
ve Vysokém Mýtě

čtvrtek 22. 3. - 18 hodin, městské muzeum
PROČ BYCHOM SE NETĚŠILI

Komponovaný pořad, v němž zazní komorní skladby Bedřicha Smetany v podání Tria
ArteMiss a ukázky ze Smetanovy korespondence přednesené Valerií Zawadskou.

Vstupné 200 Kč

sobota 24. 3. – 10 hodin, KKS
O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA

Soutěžní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů proběhne opět ve spolupráci s organizací Nipos – Artama. Porota bude hodnotit výkony soutěžících sborů, mezi
nimiž nebude chybět ani domácí Dětský pěvecký sbor Cantando.

Vstupné zdarma

neděle 25. 3. – 16 hodin, KKS
C. ORFF: CARMINA BURANA

Carmina Burana patří k nejhranějším skladbám 20. století. Slezské divadlo Opava ji
nastudovalo v atraktivním scénickém provedení.                               Vstupné 350 Kč

úterý 27. 3. – 10 hodin, KKS
TRÁPENÍ PANA BAMBULY
ANEB NEZBEDNÁ KAPELA

Komorní filharmonie Pardubice vás seznámí s jednotlivými nástroji v orchestru. Při tom si
užijete spoustu legrace. Koncertní pořad pro děti od 5 do 11 let mohou navštívit i zájemci
z řad veřejnosti.
                    Vstupné 50 Kč

q Velikonoční obchůzka s Jidášem, Vinary 2016

Připravujeme na duben:
  8. 4. Píseň je touha
10. 4. Blázinec
15. 4. Český rok v hudbě
20. 4. Putování s hudbou
22. 4. Michael Jackson Symphony
24. 4. Výstava: Muzejní nej
24. 4. Výstava: Ohlasy lidické tragédie ve světě
24. 4. Výstava: Populační politika a nacionální socialismus v Protektorátu Čechy a Morava
28. 4. P. I. Čajkovskij: Panna orleánská
30. 4. Čarodějnický majáles
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Řádkový inzerát
OPRAVY TRAVNÍCH SEKAČEK A MOTOROVÝCH
PIL VŠECH TYPŮ. PROVÁDÍME ZEMNÍ PRÁCE
BAGREM, OPRAVY MOTORŮ, VYSOKOZDVIŽNÝCH
VOZÍKŮ, BAGRŮ, TRAKTORŮ, VIBRAČNÍCH DESEK ATD. SKUTEČ U VELAMOSU,
BROKL
Z.
- TEL.: 606 306 266., DOPITA L. – TEL.: 606 306 270.

Řádkový inzerát
STAVITELSTVÍ TRYNKL
s.r.o., Zderaz 18 příjme do pracovního poměru strojníka na
pásový bagr a traktor-bagr. Příjme i stavební dělníky na montáž
kanalizace a vodovodu. Nástup
od 1. 3. 2018. Více informací na
tel. čísle 602 645 172.

Výjezdová jednotka SDH Skuteč v r. 2017
dokončení ze strany 3
Výjezdy v roce 2017
V roce 2017 jsme se dostali opět na rekordní počet
86 výjezdů. Vyjížděli jsme na 30 dopravních nehod,
24 technických pomocí, 18 požárů, 7 planých poplachů,
3 ostatní pomoci, 2 úniky ropných produktů, 1 únik plynu
a 1 únik nebezpečné chemické látky. Celkový čas strávený přímo u zásahů činil 98 hodin na jednoho zasahujícího
člena. Z celkového počtu 86 výjezdů jsme u 70 událostí
zasahovali jako první jednotka. K těmto číslům není třeba nic dodávat. Jde o obrovskou časovou zátěž a všichni
členové výjezdové jednotky zaslouží upřímné a velké
poděkování.
Letos stěhování do nového
V roce 2018 nás čeká především stěhování zpět do hasičské zbrojnice a zahájení činnosti v nových prostorách.
Rovněž jsme podali žádost o dotaci na vyprošťovací zařízení v hodnotě cca 400 tis. Kč. Pokud uspějeme, čeká nás
(kvůli získání povinné odbornosti) značně časově náročné období. Aktuálně také zjišťujeme možnosti obměny
druhé výjezdové cisterny, která je takřka v havarijním
stavu a výjezdů neschopná.
Mgr. Milan Pešek

VZPOMÍNKA
Dne 8. února 2018 jsme
vzpomněli již 15. výročí od
chvíle, kdy navždy odešel
z rodinného kruhu náš tatínek, dědeček a pradědeček
pan Jaromír Hradecký.
Současně v tomto roce, a to 1. srpna, uplyne 28 let ode dne, kdy
nás navždy opustila naše maminka a babička paní Anna Hradecká, roz. Řádková.
Kdo jste je znali, věnujte jim společně
s námi tichou vzpomínku. Děkujeme.
dcery a syn s rodinami

VZPOMÍNKA
„Čas utíká a nevrací, co vzal, jen úcta
a vzpomínky zůstávají dál.“
Dne 23. 2. uplynul rok, kdy navždy odešla
paní Jarmila Sodomková z Lešan.
Vzpomíná rodina

VZPOMÍNKA
Dne 6. 3. 2018 uplyne rok od chvíle, kdy nás navždy opustila manželka, maminka, babička a sestra
paní Marie Bílková ze Žďárce. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi. S láskou a úctou její rodina.

Řádkový inzerát

Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví ve Skutči. Dvě obytné místnosti +
kuchyň s jídelnou, koupelna (vana), WC, zděné jádro, plastová okna, balkón. Zateplení domu + fasáda v r. 2016. Na případné dotazy rádi odpovíme,
tel.č.: 774 740 906.

PODĚKOVÁNÍ

Dne 23. 1. 2018 byl pan Miroslav Košnír a pan Radek Hruška přivolán
do Hroubovic k našemu milovanému tatínkovi, který nám odcházel. Za Váš
profesionální, odborný a hlavně lidský přístup v těchto těžkých chvílích,
za slušnost a podporu umírajícímu tatínkovi, Vám z celého srdce za celou
rodinu děkuji. 		
S úctou Šárka Dvořáková, dcera

Pronájem restaurace

q Výstavba nové hasičské zbrojnice v Rubešově ulici rychle pokračuje.

Od 1. 3. 2018 nabízíme k pronájmu nebytové prostory k provozování
restaurace Na Radnici v Trhové Kamenici. Informace na Úřadě městyse
Trhová Kamenice tel.: 469 333 101, 608 811 823.
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Carmina Burana = písně z Bavorska
Carmina Burana je soubor 254
středověkých náboženských, satirických, moralistických, milostných, pijáckých a dalších básní
a písní, pocházejících z 11. – 13.
století, sepsaný kolem roku 1230.
Básně známe z rukopisu nalezené-

3

ho v benediktinském klášteře v Benediktbeuern, v malé vesnici, ležící
na úpatí bavorských Alp. Rukopis
je nyní uložen ve Státní bavorské
knihovně.
Latinský název Carmina Burana vytvořil Johann Andreas

Schmeller, německý lingvista, v
roce 1847. Odkazuje na hornoněmecké Bur (připomínající německý název Bavorska: Bayern).
Carmina Burana tedy znamená
spíše než „buranské písně“ „písně
z Bavorska“.

Text byl mnohokrát zhudebněn,
nejznámějším je bezesporu verze
Carla Orffa z roku 1937, který použil 24 básní. Právě tuto verzi vám
ve scénickém, takřka pohádkovém
provedení, nabízí Slezské divadlo
Opava v neděli 25. března.

AVILO MEDIOPTIK s.r.o

1

Palackého 38,
Holice,
tel: 466 920 672
VÍCE
INFORMACÍ
U NÁS
V OPTICE

ORIGINÁLNÍ BRÝLE
S VLASTNÍM PODPISEM

Na Labišti 532,
Pardubice,
tel: 466 647 352
Sládkova 849,
Skuteč,
tel: 469 350 541
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Na soutěž v dětském zpěvu zcela zdarma
Dosud jste nenavštívili žádnou
soutěž pěveckých sborů? Pokud
byste rádi prověřili svůj vkus
nebo uvažujete o tom, že byste si
mohli rozšířit oblast svého zájmu

i o tuto kategorii, je ideální začít
s dětskými pěveckými sbory.
K návštěvě doporučujeme
Soutěžní přehlídku dětských pěveckých sborů, nazvanou O cenu

Vítězslava Nováka, v sobotu 24.
března od 10 h. v KKS. Repertoár dětských sborů je rozmanitý a
veselý a z mladých zpěváků sálá
zaujetí a radost ze zpěvu.

Na přehlídku můžete přijít kdykoli v jejím průběhu, ukončení
a vyhlášení výsledků se předpokládá kolem 14. hodiny.
/frí/

Hrad Rychmburk
bude více vidět
Prokácením svahu v údolí od Hroubovic se otevřel pěkný výhled
na celý komplex hradu Rychmburk v Předhradí. Tato významná památka by se, v souladu se záměrem Pardubického kraje, po roce 2020 měla
zpřístupnit veřejnosti. Plány na konkrétní využití se připravují.
Aktuálně také probíhá proces přemísťování klientů Domova na hradě Rychmburk do jiných prostor. Dosud poskytované pobytové služby
přecházejí z ústavního způsobu na komunitní, což znamená umísťování
klientů v menších skupinkách do chráněného bydlení, tak aby se klienti
mohli zapojovat do běžného života a stávali se součástí komunity. Ve
Skutči již několik podobně ubytovaných klientů žije, další se do konce
roku přemístí do objektu v Tyršově ulici, který Pardubický kraj koupil
od fy Grano. 					
/frí/
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